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BARNET I CENTRUM 

En nations absolut viktigaste tillgång är dess ungdom. Därför satsar statsmakten betydande 

summor på att utbilda och stödja ungdomen på olika sätt. En nations framtid är nämligen på 

spel. Tyvärr har det moderna samhället uppvisat sidor som ingen kunnat förutse. Barn utsätts 

mer än någonsin tidigare för olika typer av risker. Den finska barnskyddslagen (2007/417) 

kommer tyvärr allt oftare till tillämpning i vårt samhälle. Den primära orsaken till denna 

utveckling är den ursprungliga kärnfamiljens tynande tillvaro. Stress, karriär och ambitioner 

upptar en allt större del av den moderna människans liv. Det är tidskrävande att uppfostra 

barn på ett riktigt sätt. 

Det är lättare att leda en nation än att uppfostra tre barn (Winston Churchill) 

Fastän den finska barnskyddslagstiftningen är ny och därför uppdaterad för att motsvara 

dagens behov så har den uppvisat svagheter. Som tydligt har framkommit fungerar inte alltid 

kontakterna mellan olika myndigheter på ett sådant sätt att man i ett tidigt skede skulle kunna 

ingripa mot missförhållanden inom familjer. Barnskyddsmyndigheterna känner i regel väl till 

hur systemet borde fungera, men de får inte alltid in den information som behövs för att de 

skall kunna reagera. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan 

Novia anordnar därför en kortkurs i hur barnskyddsfrågor borde fungera i praktiken och hur 

man kan utläsa av ett barns beteende om barnet utsätts för en sådan behandling som bör anses 

som onormal. Lärare, barnträdgårdspersonal, läkare, polismyndigheter o.a. myndigheter och 

tjänstemän behöver information om dessa frågor och speciellt hur kontakten till 

barnskyddsmyndigheterna bör fungera. Kursen äger rum i början av år 2014. 

Under hösten 2013 anordnas också en kortkurs i frågor som berör minderåriga patienters 

rättsliga ställning. I den finska lagstiftningen finns bestämmelser om hur sjuk- och 

hälsovårdspersonalen bör informera unga patienter om bl.a. alternativa behandlingsmetoder 

och riskerna med dessa, men också att de under vissa förutsättningar skall beakta den unga 

patientens önskemål när de fattar beslut om vårdens innehåll.  I praktiken kan dessa 

skyldigheter förorsaka personalen praktiska problem vilka dryftas under kursen som anordnas 

i november 2013. 

Kurt Långkvist  
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